
Innowacje? Dlaczego warto
W latach 2014-2020 środki z Funduszy Europejskich wspierają również projekty badawczo-rozwojowe (B+R), które pomogą jak naj-
szybciej wprowadzić  innowacje na skalę przemysłową. Jest to szansa na rozwój technologiczny również dla małych i średnich przed-
siębiorstw.

B+R – dlaczego warto się 
temu przyjrzeć   

Każdy przedsiębiorca chcący 
nadążyć za rozwojem techno-
logicznym powinien  próbować 
pozyskiwać środki zewnętrz-
ne na finansowanie swoich in-
westycji. Tym bardziej, że no-
woczesny sprzęt to niebagatelny 
wydatek rzędu kilkudziesięciu 
tysięcy złotych - mówi nam pan 
Grzegorz Kowalczyk, przedsię-
biorca, który skorzystał z do-
finansowania z Funduszy Eu-
ropejskich przeznaczonych na 
wspieranie innowacyjności. W 
jego przypadku było to wpro-
wadzenie na rynek lokalny in-
nowacji w postaci kartonowych 
opakowań ekologicznych  do-
pasowanych do indywidual-
nych potrzeb klienta (wzornic-
two oraz tekstura). Stosowa-
nie najnowszych technologii w 
swojej branży to niezbędny wa-
runek utrzymania się na wyma-
gającym wysokiej jakości ryn-
ku. Oczekiwaną jakość produk-
tu czy usługi połączoną z efek-
tywnością  wytwarzania (cena)   
może zapewnić innowacyj-
ność. Często spotykaną barierą, 
zwłaszcza w przypadku małych 
firm, jest zarówno dostęp do 
kapitału, jak i do najnowszych 
technologii. Fundusze Europej-
skich   umożliwiają  pokonanie 
obu tych barier. Przekonał się 
już o tym pan Grzegorz. 

B+R-  w czym rzecz?
Projekty B+R muszą łączyć 

naukę z szeroko rozumianym 

przemysłem. To połączenie po-
winno dawać konkretne efekty 
związane m. in. z wprowadze-
niem innowacyjnych rozwią-
zań opracowanych np. na uczel-
niach wyższych do konkretnych 
przedsiębiorstw. - mówi w roz-
mowie z nami dr inż. Jakub 
Szpon, prof. nadzw. Wyższej 
Szkoły Integracji Europejskiej,   
Fundusze Europejskie umożli-
wiają  nawiązanie współpracy 
między naukowcami, i firma-
mi, by w ten sposób stworzyć 
innowacyjny produkt, który 
znajdzie nabywców na rynku. 

B+R – szczegóły działań 1.1 
Jeżeli jesteś mikro, małym 

lub średnim przedsiębiorcą 
– to Fundusze Europejskie są 
skierowane  do Ciebie. Mo-
żesz je pozyskać na działania 
innowacyjne i badawczo-roz-
wojowe w konkursach woje-
wódzkich lub ogólnopolskich. 
W województwie zachodnio-
pomorskim Urząd Marszał-
kowski ogłasza takie konkur-
sy w ramach tzw. Regionalne-
go Programu Operacyjnego. 
W Działaniu 1.1, możliwe jest 
otrzymanie środków na zakup 
usług badawczo-rozwojowych 
związanych z opracowaniem 
nowego lub ulepszonego pro-
duktu/usługi/technologii pro-
dukcji/projektu wzorniczego. 
Jednak możliwość otrzymania 
dofinansowania ograniczono 
tutaj do  przedsięwzięć  reali-
zowanych w branżach wpisa-
nych w Założeniach do Inte-

ligentnych Specjalizacji Woje-
wództwa Zachodniopomorskie-
go (patrz tabela 1) Ogłoszenie 
informacji o konkursie 15 12 
2016. Nabór wniosków trwa 
od 16.01.2017 do 16.03.2017

Twoja szansa na innowacyj-
ność w ramach działania 1.5 

Kolejną okazją dla mikro, 
małych i średnich przedsię-
biorców do pozyskania fundu-
szy na rozwój i innowację jest 
konkurs Inwestycje przedsię-
biorstw wspierające rozwój re-
gionalnych specjalizacji oraz in-
teligentnych specjalizacji (dzia-
łanie 1.5). 

W tym konkursie można 
dofinansowanie otrzymać na 
wdrażanie innowacji  zarów-
no w zakresie produkcji, jak i 
jej organizacji. Tutaj również 
w grę wchodzą branże zgod-
ne z „Założeniami do regional-
nych oraz inteligentnych specja-
lizacji województwa zachod-
niopomorskiego” W ramach 
konkursu możliwe jest otrzy-
manie wsparcia w kwocie do 
4 mln i 55% kosztów projek-
tu. Całkowity budżet konkursu 
wynosi 52 640 000 zł. II nabór 
wniosków trwa od 01.12.2016 
do 31.01.2017, Dokumenta-
cja konkursu jest dostępna na 
stronie www.rpo.wzp.pl

Wracamy do rozmowy z 
Grzegorzem Kowalczykiem  

przedsiębiorcą, który otrzy-
mał dofinansowanie w pierw-
szym  naborze tego konkursu.  
Pan Grzegorz dzieli się swoimi 
doświadczeniami, które mogą 
bardzo pomóc Tym, co  rozwa-
żają ubieganie się o Fundusze 
Europejskie :   

Procedura przygotowania do-
kumentów o dofinansowanie 
nie jest trudna, lecz bardzo cza-
sochłonna.  - mówi pan Grze-
gorz . Dlatego bardzo przydatne 
okazały się szkolenia z zakresu 
pozyskiwania Funduszy Euro-
pejskich oraz pomoc osób ob-
sługujących klientów w punk-
cie informacyjnym Funduszy 
Europejskich Urzędu Marszał-
kowskiego. Dzięki temu przed-
siębiorca jest w stanie sam, po-
święcając trochę wolnego czasu, 
napisać wniosek o dofinanso-
wanie. A także zdobyć wszystkie 
niezbędne określone w regula-
minie konkursu dokumenty za-
równo dotyczące oddziaływania 
na środowisko oraz obszarów 
chronionych i wodnych.- kon-
tynuuje nasz rozmówca. Waż-
ne przy tworzeniu wniosku w 
ramach działania 1.5 jest  okre-
ślenie czego oczekuje rynek. 
Przy tworzeniu wniosku należy 
także zbadać zapotrzebowanie 
na  określone produkty, ale po-
siadając bazę stałych klientów 
nie jest to dużym problemem. - 
podsumowuje p.  Grzegorz

Co jeszcze będzie w ramach 
B+R w naszym województwie 

W ramach RPO WZ nie 
ogłoszono jeszcze naboru na 
działania - 1.2 Rozwój infra-
struktury B+R  i 1.4 -Wdraża-
nie wyników prac B+R.

Jeśli masz  pomysł, warto śle-
dzić stronę informacyjną Fun-
duszy Europejskich Urzędu 
Marszałkowskiego w Szczeci-
nie www.rpo.wzp.pl   Tam zo-
staną ogłoszone też terminy 
naborów do nowych konkur-
sów. Polecam śledzenie urucha-
mianych konkursów i sięganie 
po środki z Funduszy Europej-
skich. –zachęca pan Grzegorz. 

Konkursy na B+R nie tylko 
w województwie…   

Instytucje krajowe organizu-
ją konkursy na projekty z ob-
szaru B+R. Skierowane są do 
przedsiębiorców ze wszystkich 
województw. Polska Agen-
cja Rozwoju Przedsiębiorczo-
ści ogłosiła konkurs na  „Bony 
na innowacje dla MŚP”. Dofi-
nansowanie przeznaczone jest 
na realizację projektów obej-
mujących zakup od wykonaw-
cy usługi polegającej na opra-
cowaniu nowego lub znaczą-
co ulepszonego wyrobu, usłu-
gi, technologii produkcji lub 
nowego projektu wzornicze-
go, zaś wykonawcą tej usługi 
muszą być  jednostki nauko-
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Więcej bezpłatnych informacji znajdziesz na www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich

Projekt jest współfinansowany w ramach Konkursu dotacji dla prasy lokalnej na działania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich, ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej

we. Nabór trwa  od  06 czerw-
ca 2016 r. do 30 stycznia 2017r.  
Celem programów krajowych  
jest również m.in. finansowa-
nie innowacyjnej działalności 
MŚP z wykorzystaniem kapita-
łu podwyższonego ryzyka, czy 
wejście na rynki międzynaro-
dowe. 

O współfinansowanie swoich 
projektów ubiegać się mogą, w 
zależności od konkursu (co za-
wsze jest określone w regula-
minie)  mikro, małe, średnie 
lub duże przedsiębiorstwo. In-
formacji o terminach konkur-
sów ogłaszanych w ramach po-
szczególnych działań należy 
szukać na stronach www.fun-
duszeeuropejskie.gov.pl,  

 Narodowe Centrum Badań 
i  Rozwoju - to też  dla Ciebie 

Warto zainteresować się 
możliwościami, jakie stwarza-
ją  liczne  programy badaw-
cze prowadzone przez NCBiR 

(Narodowe Centrum Badań i 
Rozwoju), które są również fi-
nansowane z Funduszy Euro-
pejskich.  Pozwalają one  zop-
tymalizować w firmie wydat-
ki m.in. na: wynagrodzenia 
pracowników delegowanych 
do prac B+R, realizację badań 
przemysłowych i prac rozwo-
jowych, zakup wyników ba-
dań od jednostek naukowych, 
tworzenie prototypów, opraco-
wywanie nowych technologii i 
produktów, stworzenie insta-
lacji demonstracyjnych (pilo-
tażowych), ochronę własności 
przemysłowej, utworzenie cen-
trum badawczo-rozwojowego 
w przedsiębiorstwie.  Szcze-
góły dotyczące  programów 
NCBiR są  na stronie  www.
ncbir.gov.pl.

Środowisko  potrzebuje 
lepszych technologii  

Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Szczecinie (WFO-
ŚiGW) organizuje konkursy  na 
projekty  cieszące się dużym za-
interesowaniem przedsiębior-
ców. Są to działania 2.9 (zastę-
powanie konwencjonalnych 
źródeł energii źródłami odna-
wialnymi) oraz  2.10 (zwiększe-
nie wykorzystania odnawial-
nych źródeł energii). Najważ-
niejsze informacje o  konkur-
sach znajdują się w  regulami-
nach na stronie www.rpo.wzp.
pl.  Należy pamiętać, iż reali-
zacja inwestycji wiąże się z ko-
niecznością spełnienia określo-
nych wymogów środowisko-
wych oraz z uzyskaniem odpo-
wiednich, niejednokrotnie wy-
przedzających inwestycję, de-
cyzji administracyjnych zwią-
zanych z ochroną środowiska. 
Już na etapie planowania przed-
sięwzięcia należy więc przeana-
lizować jego możliwe oddziały-
wanie na środowisko oraz ko-
nieczność uzyskania stosow-

nych decyzji. W tym celu nale-
ży przeprowadzić postępowa-
nie o ocenie oddziaływania pla-
nowanej inwestycji na środowi-
sko oraz obszar Natura 2000. 
Szczegółowy opis niezbędnych 
załączników wymaganych na 
etapie składania wniosku o do-
finansowanie znajduje się za-
wsze w  regulaminie konkursu. 

B+R - bądź na bieżąco
Instytucje odpowiedzialne 

za wdrażanie Funduszy Euro-
pejskich stale informują o har-
monogramach i procedurach.  
W najbliższym okresie odbę-
dzie się spotkania informacyj-
ne dla przedsiębiorców zainte-
resowanych pozyskaniem unij-
nego dofinansowania. Najbliż-
sze z nich to:

-  Spotkanie  informacyj-
ne dla mikro, małych, średnich 
przedsiębiorstw (22 listopada, 
w godz. 9.30-12.30, sala 308, 
Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Zachodniopomor-
skiego, Wydział Wdrażania 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego, ul. Wyszyńskiego 
30, Szczecin), tematem będzie 
omówienie zasad aplikowania 
w ramach Działania 1.5 Inwe-
stycje przedsiębiorstw wspie-
rające rozwój regionalnych 
specjalizacji oraz inteligent-
nych specjalizacji RPO WZ na 
lata 2014-2020, także  omó-
wienie szczegółowych  założeń 
konkursu dla Działania 1.5. 
Formularz zgłoszeniowy na 
to bezpłatne spotkanie nale-
ży przesłać e-mailem na adres 
gpi@wzp.pl do dnia 18 listopa-
da br., do godz. 15:00.

- Spotkanie informacyjne dla 
przedsiębiorców „Innowacyj-

na firma. Wsparcie dla przed-
siębiorców z Funduszy Europej-
skich. Tematem będzie oferty 
wsparcia dla przedsiębiorców 
z Programu Inteligentny Roz-
wój na wszystkich etapach re-
alizacji: od startupu, poprzez 
działalność badawczo-rozwo-
jową, przygotowanie do wdro-
żenia, inwestycje produktowe, 
na działaniach powdrożenio-
wych kończąc. 

Korzyści płynące z innowa-
cyjnego podejścia do biznesu, 
formy wsparcia partnerstwa 
pomiędzy biznesem a nauką.  
Termin: 14 grudnia w Pozna-
niu szczegóły na stronie http://
www.ncbir.gov.pl/

Dane teleadresowe:
Centralny Punkt 

Informacyjny Funduszy 
Europejskich

ul. Żurawia 3/5, 
00-503 Warszawa 

pn. - pt. 8.00-18.00, sob. 10.00-
14.00 

infolinia: 22 626 06 32

Narodowe Centrum Badań  
i Rozwoju

ul. Nowogrodzka 47a,
00-999 Warszawa

Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Zachodniopomorskiego
Główny Punkt Informacyjny 

Funduszy Europejskich 
w Szczecinie

ul. Kuśnierska 12B, 
70-536 Szczecin

Wnętrze firmy pana Grzegorza Kowalczyka, przedsiębiorcy który zrealizował projekt innowacyjny z działania 1.5

Od pomysłu do innowacji - krok po kroku
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